
Orkanger Idrettsforening 

Skiavdelinga 

STYREMØTE 2. DESEMBER 2012 KL. 19:00  

ROSTAD MØBLER 

Tilstede:  Mona Iren Ebbesen, Kari Holseth, Olav Løfshus, Rune Hovde, Tore Evjen, Arnt Otto Lie, Olav 

Rostad, Sindre Skarbo og Erlend Olsø 

Forfall: Ingen 

SAK NR: BAKGRUNN FOR SAKEN VEDTAK 

65/2012 GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 

Møtereferatet fra forrige møte ble godkjent 

Møtereferatet fra forrige 

møte ble godkjent. 

66/2012 ST-KARUSELL 

Mona sender info. Det blir på tirsdag i år i Ulvåsen. 

Olav må ta kontakt med Søra i forveien for å få publisitet om 

arrangementet. 

Mona sender ut 

innbydelsen til ST-

karusellen for 2013 

 

67/2012 JULESPRINTEN 

Knut Ove blir rennleder. Mona ordner med dugnadsliste 

sammen med Sindre og Rune, og Kari/Knut Ove sender ut. Ny 

speaker må på plass i år.  

Styret tok informasjonen 

til etterretning. 

 

68/2012 MINNERENNET 

Mona foreløpig satt opp som rennleder. Har behov for å finne 

polisenummeret, dette ble sjekket under møtet og er 

63605867. Møte avholdes i morgen med de ulike komiteene. 

Styret tok informasjonen 

til etterretning. 

 

69/2012 INFO FRA SPORTSLIG 

To innetreninger igjen før jul. Det har vært bra oppmøte men 

litt mindre siste ukene på grunn av mye sykdom. Noen utøvere 

deltar på Søvasslia sammen med OIL. 

Erlend sender deltakerlister fra treningene til styret. 

Styret tok informasjonen 

til etterretning. 

Erlend sender oppdaterte 

deltakerlister fra 

treningene. 

70/2012 STATUS TIDTAKERBU 

Skiavdelinga kan søke om lån på 50 000 fra hovedlaget men de 

stiller ikke garanti for resten. Må derfor skaffe 350 000 i 

Styret tok informasjonen 

til etterretning. 

 



sponsorpenger til tidlig neste år. 

Olav har vært i kontakt med flere sponsorer for å innhente 

egenkapital og jobber videre med saken. Positive 

tilbakemeldinger så langt. 

71/2012 STATUS EMIT BRIKKER 

Ole Roar tatt ny kontakt med Meldal, Orkdal og Kyrksæterøra 

for å gå til felles innkjøp av brikker. Alle bortsett fra Hemne 

positive. Skal forespørre sykkelklubben for å se om de ønsker å 

delta. Dersom alle deltar vil det bli innkjøpt 300 brikker. Dette 

gir ikke fullfinansiering, men Meldal er villig til å forskuttere 

innkjøpet. Det skal tas kr 15 i leie per bruk inntil dette er 

nedbetalt. 

Styret er positive til 

innkjøp av brikker og 

støtter dette med kr 

12 500. 

 

72/2012 STATUS ØKONOMI 

Økonomien i avdelinga er grei men på grunn av store innkjøp 

av SkiPeg, overtrekksdresser etc. går avdelinga med et lite 

underskudd så langt i år. 

Arnt Otto og Tore tar en gjennomgang av utstyr som har blitt 

utdelt tidligere i år for å sjekke at alt er fakturert og betalt.  

Noen stolper ikke betalt i fjor, Arnt Otto sjekker og purrer. 

Budsjett 2013 skal inn til midten av desember. Arnt Otto, Kari 

og Mona tar dette på mail. Ulvåsveien legges inn i budsjettet. 

Det legges også inn flere nett for å kunne sluse løpere i 

målområdet.  

Arnt Otto og Tore tar en 

gjennomgang for å sjekke 

at alt utdelt utstyr/klær er 

fakturert og betalt. 

Arnt Otto, Kari og Mona 

ordner budsjettet på mail. 

73/2012 EVENTUELT 

- Prosjektnummer ordnet for julesprinten og Ulvåsveien 

- Søknad om spillemidler på rulleski innsendt, mulighet for å 

få igjen 1/3 av 18 000. 

- Mona ordner terminliste 

- Mona sender søknad til hovedlaget for å få tilbake de 

10 000 i gave fra LHL som støtte til tidtakerbu 

- Arnt Otto sjekker status på overtrekksklær på MX, legger 

om nødvendig inn ny bestilling på grunn av lang 

leveringstid 

- Arnt Otto og Olav ser på programomslag som kan brukes 

på både julesprinten og minnerennet. Alle våre sponsorer 

får reklameplass 

- Janne setter opp ny liste for Ullmax etter jul. 

De enkelte iverksetter 

sine aksjoner som 

beskrevet. Informasjon 

ellers tatt til etterretning. 

 

 

Neste møte mandag 7. januar kl 19:30 i Olavsbu. 



…………………………………                     …………………………………………..               …………………………………….                                                           

Mona Iren Ebbesen   Kari Holseth                                      Tore Evjen  

Leder 

 

……………………………………                 …………………………………………       ……………………………………    

   Arnt Otto Lie     Olav Rostad    Olav Løfshus  

……………………………………                 …………………………………………      ……………………………………    

Rune Hovde    Erlend Olsø         Sindre Skarbo 


